Smlouva
o šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T)
Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely:
(1)

Digital Broadcasting s.r.o.
sídlo: Ostrava, Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00
IČ: 268 39 407
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 40226
jednající prostřednictvím RNDr. Radima Pařízka, jednatele
(dále jen „Poskytovatel“)

a
(2)

Společnost
sídlo:
IČ:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……..,
oddíl …, vložka …
jednající prostřednictvím
(dále jen „Provozovatel“)

tuto Smlouvu o šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T), dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, podle zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění, podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
v platném znění, (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:
PREAMBULE
Smluvní strany činí mezi sebou nesporným a prohlašují, že:
(I.)

Poskytovatel je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je šíření
rozhlasového a televizního signálu, tj. je společností poskytující služby
elektronických komunikací, a to konkrétně šíření zemského digitálního televizního
vysílání DVB-T včetně multiplexování a dalších souvisejících služeb a distribuce
od centrálního head-endu k jednotlivým vysílačům.

(II.)

Poskytovatel dále zajišťuje výstavbu a provoz Vysílací sítě 4 (definována v čl.
1.2) určené pro šíření DVB-T.
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(III.)

Provozovatel je obchodní společností, která je ke dni účinnosti této Smlouvy na
základě Rozhodnutí o udělení licence Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
ze dne .........................., č.j. ........................., které nabylo právní moci dne
…………………., držitelem licence, která ji opravňuje k provozování celoplošného
zemského digitálního televizního vysílání programu …………. (dále jen
„Program“).

(IV.)

Provozovatel požádal poskytovatele, aby mu poskytovatel umožnil odebírat
služby šíření DVB-T vysílání Programu prostřednictvím Vysílací sítě 4, a to
v kvalitě a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě, a Poskytovatel má
zájem tuto služby Provozovateli poskytnout.
Článek 1.
Předmět Smlouvy

1.1

Smluvní strany činí mezi sebou nesporným, že předmětem této Smlouvy je
poskytování služby celoplošného, resp. regionálního šíření Programu ve formátu
DVB-T Poskytovatelem Provozovateli prostřednictvím Vysílací sítě 4 (definována
v čl. 1.2 níže) v rozsahu ………1 SD kanálu……………………., a to v kvalitě,
rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě (dále jen „Služba“).

1.2

Pro účely této Smlouvy se Vysílací sítí 4 rozumí síť elektronických komunikací,
která je tvořena elektronickými komunikačními zařízeními a dalšími technickými
zařízeními Poskytovatele (dále jen „EZ“), s nastavenými technickými parametry
dle Přílohy č. 1 s v rozsahu dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, kterou zajišťuje
Poskytovatel a jejímž prostřednictvím Poskytovatel poskytuje Službu
Provozovateli na základě a v rámci platného přídělu rádiových kmitočtů, který byl
Poskytovateli udělen Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“) dne 14.
května 2012 rozhodnutím ČTÚ č.j ČTU-27478/2012-613, které nabylo právní
moci dne 6. června 2012 (dále jen „Vysílací síť 4“).

1.3

Služba celoplošného Programu ve formátu DVB-T Poskytovatelem Provozovateli
prostřednictvím Vysílací sítě 4 dle vzájemného ujednání Smluvních stran
obsahuje:
a. distribuci signálu Programu od centrálního head-endu Poskytovatele
k jednotlivým vysílačům;
b. šíření Programu, včetně šíření aplikace elektronického programového
průvodce (dále jen „EPG“) tvořené z dat poskytnutých Provozovatelem a
vkládané Poskytovatelem do společného EPG Vysílací sítě 4;
c. šíření teletextu ve formátu EBU teletext B Provozovatele dle Přílohy č. 1 této
Smlouvy,
d. multiplexaci s doprovodnými službami včetně dohledu a monitorovaní
a to za předpokladu, že se Strany písemně nedohodnou jinak.

2

1.4

Poskytovatel se při poskytování Služby zavazuje zajistit pokrytí území a
obyvatelstva signálem DVB-T Programu v úrovni pro příjem na vnější přijímací
anténu ve smyslu plánování dle metodiky ITU v rozsahu dle čl. 1.6 Přílohy č. 1,
resp. Přílohy č. 4 této Smlouvy.

Článek 2.
Cena a podmínky placení
2.1

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za Službu poskytovanou
Poskytovatelem Provozovateli uvedenou v článku 1 této Smlouvy je stanovena
vzájemnou dohodou Smluvních stran a je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy
(dále jen „Cena“). Poskytovatel je oprávněn účtovat tuto Cenu za Službu
poskytnutou Provozovateli za dohodnutý objem služeb s dobou poskytování
Služby 365/366 dní v roce a ve smyslu Přílohy č. 3 této Smlouvy ode dne
platnosti této Smlouvy.

2.2

Cena za Službu bude od počátku roku 2015 každý rok podléhat indexaci na
základě míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněný Českým statistickým
úřadem, nebo jakoukoli institucí, která tento úřad v budoucnu nahradí.

2.3

Cenu za Službu se Provozovatel
následujících platebních podmínek:

zavazuje

hradit

Poskytovateli

podle

a.

Cena za Službu bude Provozovatelem hrazena v pravidelných měsíčních
splátkách, a to ve výši dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.

b.

Provozovatel se zavazuje hradit Poskytovateli splátky Ceny vždy měsíčně
zpětně bezhotovostním bankovním převodem na účet Poskytovatele číslo
účtu 27-5147212/0800, nezávisle na tom, zda Provozovatel dodal
Poskytovateli signál Programu na předávacím rozhraní podle Přílohy č. 1
této Smlouvy.

c.

Měsíční platby za poskytovanou Službu za kalendářní měsíc se
Provozovatel zavazuje uhradit na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného Poskytovatelem nejdříve k 1. dni měsíce následujícího po
měsíci, za který cena Poskytovateli náleží. Daňový doklad bude splatný
nejdříve 15. den ode dne jeho vystavení Poskytovatelem;

d.

Daňové doklady (faktury) za poskytovanou Službu budou Poskytovatelem
zasílány na adresu Provozovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

e.

Za datum zdanitelného plnění se považuje poslední den zúčtovávaného
měsíce. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
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v platném znění, bude k celkové výši Ceny za poskytovanou Službu
účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Článek 3.
Podmínky provozu a údržby
3.1

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Provozovateli kvalitní provoz EZ.

3.2

Pro účely této Smlouvy se kvalitním provozem EZ Poskytovatele rozumí soulad
technických parametrů příslušných EZ s platnými normami a parametry dle
Přílohy č. 1 této smlouvy.

3.3

Vznikne-li jakákoli závada EZ, je Poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen
tuto závadu odstranit a učinit vhodná opatření, která zabezpečí poskytování
Služeb v rozsahu a kvalitě stanovené v této Smlouvě. Odstraňování závady na
příslušném EZ je Poskytovatel povinen zahájit bez zbytečného odkladu poté, co
se o závadě dozví, avšak nejpozději do 6-ti hodin od vzniku závady.

3.4

Poskytovatel je oprávněn provést obvyklou údržbu EZ jen po jejím předchozím
odsouhlasení Provozovatele, přičemž Provozovatel je v případě nesouhlasu
s provedením obvyklé údržby povinen uvést důvody, pro které s údržbou vyslovil
svůj nesouhlas. Bude-li mít Poskytovatel úmysl provést plánovanou odstávku EZ,
je povinen vyzvat Provozovatele k jednání o konkrétním termínu této odstávky
minimálně 4 týdny předem. Jakákoli odstávka EZ může však být provedena jen
z důvodu nezbytné pravidelné údržby EZ a souvisejících technologií, v souladu s
plněním příslušných právních předpisů a bezpečnostních a technických norem a
při nezbytných rekonstrukčních pracích.

3.5

Pro účely komunikace s Provozovatelem v případě poruchy kteréhokoli EZ zřídí
Poskytovatel nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy speciální nonstop telefonní
linku, která bude k tomuto účelu v provozu 24 hodin denně, přičemž zřízení a
provoz této speciální linky je součástí Služeb poskytovaných Poskytovatelem
Provozovateli.

3.6

Poskytovatel se zavazuje nezasahovat do obsahu Programu, nenarušovat jej ani
nepozměňovat, přičemž je povinen provést přiměřená opatření, aby zabránil
jakémukoliv narušení či zásahu do Programu při poskytování Služeb ze strany
Poskytovatele.

3.7

Poskytovatel je na základě písemného sdělení Provozovatele oprávněn
a zároveň povinen umožnit přístup k obsahu Programu či jeho části třetí osobě,
kterou v písemném sdělení označil Provozovatel. Bez předchozího písemného
sdělení Provozovatele není Poskytovatel oprávněn takto učinit.

4

3.8

Program může být Provozovatelem zaměněn za jiný program s licencí opravňující
jej k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání nebo s
jiným veřejnoprávním oprávněním, které licenci nahrazuje. Tuto záměnu je
Provozovatel povinen písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě nejméně 7
pracovních dnů přede dnem, kdy má být záměna Programu za jiný program
provedena. V takovém případě se nejedná o podstatné porušení Smlouvy
Provozovatelem a není naplněn důvod pro odstoupení Poskytovatele od této
smlouvy.

3.9

Bližší vymezení rozsahu a kvality poskytovaných Služeb je dále obsaženo
v Příloze č. 1, č. 3 a č. 4 této Smlouvy.

3.10

Budou-li to technické a kapacitní možnosti Vysílací sítě 4 umožňovat, mohou
Smluvní strany písemně změnit ujednání týkající se rozsahu a kvality Služeb
sjednané v této Smlouvě. Pokud by se tak stalo, je Poskytovatel oprávněn
vyúčtovat Provozovateli náklady s takovou změnou přímo spojené, a to v poměru
dle podílu Provozovatele na souhrnném datovém toku Vysílací sítě 4, pokud tyto
náklady budou Provozovatelem předem odsouhlaseny. V případě, že změna
uvedená v tomto odstavci bude uskutečněna, zavazují se Smluvní strany
písemně upravit i cenu za nově poskytovaný rozsah Služeb, která bude
zohledňovat podíl Provozovatele na souhrnném datovém toku Vysílací sítě 4.

3.11

Budou-li technické a kapacitní možnosti Vysílací sítě 4 umožňovat navýšeni
pokryti nad uvedenou hodnotu, a pokud Provozovatel tuto změnu odsouhlasí,
nebude platit náklady na zprovoznění této změny, ale bude platit pouze
navýšenou cena za Službu o poměrnou část ročních nákladů za navýšení pokrytí
dle podílu na souhrnném datovém toku.

3.12

Dojde-li v době platnosti této Smlouvy ke značnému rozvoji současných
technologií nebo vývoji nových technologií v oblasti poskytovaných Služeb,
předloží Poskytovatel Provozovateli návrh řešení inovace poskytování Služeb,
včetně cenového návrhu za takové řešení inovace.

3.13

Za provoz EZ a dalších zařízení sloužících k poskytování Služeb odpovídá
Poskytovatel, a to dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

3.14

Bude-li trvání nebo rozsah poskytovaných Služeb omezen v důsledku zásahu
vyšší moci, jsou obě Smluvní strany po dobu trvání tohoto zásahu vyšší moci
zproštěny svých povinností vyplývajících pro ně z této Smlouvy.

3.15

Poskytovatel nese odpovědnost za provoz EZ a dalších zařízení sloužících
k poskytování Služeb dle podmínek stanovených touto Smlouvou. Za provoz
zařízení určených k odbavení, zpracování a přenosu signálu ze studií
Provozovatele do výstupu Provozovatele dle Přílohy č. 1 této Smlouvy
Poskytovatel odpovědnost nenese, nedohodnou-li se Smluvní strany i na
poskytování této služby.
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3.16

Provozovatel i Poskytovatel se za účelem naplnění ujednání obsažených v této
Smlouvě zavazují, že při plnění předmětu této Smlouvy budou vzájemně
spolupracovat, zejména budou spolupracovat při zabezpečování šíření
Programu, při lokalizování poruch a při koordinaci činnosti vysílání
prostřednictvím svých dispečinků.
Za účelem vzájemné koordinace uvádí Poskytovatel i Provozovatel kontakt svého
pracoviště:
Kontakt Provozovatele:

Kontakt Poskytovatele:

telefon
e-mail
mobilní telefon

telefon
e-mail
mobilní telefon
Článek 4.
Doba platnosti

4.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem podpisu této Smlouvy
oběma Smluvními stranami, na dobu … let. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy
může být na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran prodloužena.
Totéž platí i pro ukončení Smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy.

4.2.

Tato Smlouva může být před uplynutím doby, na níž byla Smlouva uzavřena,
ukončena vzájemnou dohodou Smluvních stran.

4.3

Smlouva může být dále ukončena odstoupením od této Smlouvy některou ze
Smluvních stran, a to pouze při splnění podmínek stanovených pro odstoupení od
smlouvy touto Smlouvou. Kterákoli Smluvní strana je takto oprávněna od této
Smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou
Smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení se pro účely této Smlouvy
považuje:
a. Prodlení Provozovatele s úhradou faktury vystavené Poskytovatelem za
Službu, a to byť i jen částečně, po dobu delší než 30 dní od data splatnosti
faktury a za předpokladu, že Provozovatel dlužnou částku neuhradil ani přes
písemnou výzvu Poskytovatele k zaplacení ve lhůtě 30 dní od data doručení
této výzvy;
b. Ztráta nebo neudělení licence Provozovateli, dále ztráta či neudělení
oprávnění, souhlasu nebo jiných předpokladů nezbytných pro provozování
zemského digitálního televizního vysílání Programu Provozovatelem dle této
Smlouvy;
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c. U Poskytovatele dojde ke ztrátě nebo neudělení licence, oprávnění, souhlasu
nebo jiných předpokladů nezbytných pro poskytování Služeb Poskytovatelem
dle této Smlouvy.
4.4

Písemně odstoupit od této Smlouvy je dále kterákoli Smluvní strana oprávněna
v případě, že insolvenčním soudem bude prohlášen úpadek druhé Smluvní
strany, který bude řešen prohlášením konkursu, dále v případě, že bude
rozhodnuto o zrušení jedné ze Smluvních stran a jejím vstupu do likvidace nebo v
případě, že by některá ze Smluvních stran pozbyla oprávnění, resp. licenci nebo
by nedošlo k jejímu nahrazení registrací podle Mediálního zákona.

4.5

Odstoupení od Smlouvy dle shora uvedených článků je účinné jeho doručením
druhé Smluvní straně.

4.6

Smluvní strany se dohodly, že postoupit práva a povinnosti vyplývající z této
Smlouvy lze jen s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany.
Článek 5.
Úrok z prodlení a další sankce

5.1

Smluvní strany si sjednávají, že dostane-li se kterákoli Smluvní strana do prodlení
s úhradou jakékoli peněžní částky dle této Smlouvy, je povinna zaplatit druhé
Smluvní straně smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.

5.2

Dojde-li k odstoupení Poskytovatele od této Smlouvy z důvodu uvedených
v článku 4.3 a. a b. této Smlouvy, je Provozovatel povinen uhradit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši odpovídající součtu paušálních měsíčních částek
představujících cenu za poskytované služby ode dne odstoupení Poskytovatele
od této Smlouvy do uplynutí sjednané doby trvání této Smlouvy uvedené v článku
4.1 Smlouvy. Smluvní pokutu není Provozovatel povinen hradit pouze v případě,
že s Poskytovatelem uzavře po odstoupení od Smlouvy novou smlouvu o šíření
jiného programu, která bude uzavřena na takovou dobu určitou, že její uplynutí
nebude předcházet datu, ke kterému má dle předpokladu uplynout doba trvání
této Smlouvy. Povinnost k úhradě shora uvedené smluvní pokuty Provozovateli
nevznikne také v případě, že Provozovatel zajistí uzavření takové smlouvy s třetí
osobou nebo pokud dojde k postoupení práv a závazků vyplývajících z této
Smlouvy.
Článek 6.
Závěrečná ustanovení

6.1

Tato Smlouva včetně její Přílohy č. 1 (Technická příloha) Přílohy č. 2 (Cenová
příloha), Přílohy č. 3 (Dostupnost služby) a Přílohy č. 4 (Pokrytí signálem
zemského televizního vysílání Vysílací sítě č.4), které tvoří nedílnou součást
7

Smlouvy a odpovídají všeobecným smluvním podmínkám dle ustanovení § 72b
zákona č. 127/2005 Sb. (ZEK), je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
každý má platnost originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po dvou
stejnopisech.
6.2

Tato Smlouva se řídí právními právním řádem České republiky a lze ji měnit
a doplňovat pouze písemně

6.3

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
Smluvními stranami.

6.4

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což
stvrzují svými podpisy.

V
dne

V
dne

___________________________
Digital Broadcasting s.r.o.

___________________________

RNDr. Radim Pařízek
jednatel
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